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Abstract: Corynis crassicornis (Rossi) is recorded for the first time from The Netherlands from a locality in the 

southernmost part of the country. Details of the yet known distribution in Belgium, Luxemburg and The Netherlands 

are given. 

Landstrekenlaan 21, 5235 LH VHertogenbosch. 

Inleiding 

Bij het nakijken van een serie ongedetermi¬ 
neerde bladwespen in de collectie van de heer 
B. van Aartsen (’t Harde) werd een $ aange¬ 
troffen van Corynis crassicornis (Rossi, 1790), 
afkomstig van Terziet, gemeente Epen, Zuid- 

Limburg (fig. 1). De soort is nieuw voor Neder¬ 
land en tevens betreft het hier de eerste inlandse 
vertegenwoordiger van de subfamilie Coryni- 
nae Benson, 1938. 

Het dier werd op 30.vi. 1980 verzameld door 

Fig. 1. Corynis crassicornis 

(Rossi), (5, Terziet, 30.vi.1980. 
De soort onderscheidt zich van 
andere Westeuropese Corynis- 

soorten door de zwarte kop en 
de geheel zwarte bovenzijde van 
het borststuk in combinatie met 
oranjegele laterale vlekken op 
het achterlijf. 
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B. van Aartsen door slepen in een plaatselijk 
verbrede wegberm met een gevarieerde bloem¬ 
rijke vegetatie. 

Verspreiding 

C. crassicornis is vooral in het mediterrane 
gebied algemeen en komt noordelijk tot in 
midden Europa voor (Enslin, 1917; Benson, 
1951). In België is de soort al vaker gevonden: 
in totaal zijn daar nu elf vindplaatsen bekend 
(Crèvecoeur & Maréchal, 1939; Wolf 1966; 
Magis, 1985; alsmede een ongepubliceerde 
vondst - 1 $, ca 1 km NW van Houyet (prov. 
Namur), langs de Lesse, 27.vi. 1985, leg. A. W. 
M. Mol -). Vérder is de soort onlangs voor de 
eerste maal uit Luxemburg gemeld (Chevin & 
Schneider, 1986). Zoals blijkt uit figuur 2 sluit 
de Nederlandse vondst goed aan bij de nu 
bekende verspreiding in de Benelux. 

Het genus Corynis Thunberg (syn. Amasis 

Fig. 2. Vondsten van Corynis crassicornis (Rossi) in de 
Benelux. Aangegeven zijn de 100 X 100 km hokken van 
het internationale U. T. M.-netwerk; de stippen hebben 
betrekking op 10 X 10 km hokken. 

Leach) telt momenteel 23 soorten met een 
voornamelijk circum-mediterrane versprei¬ 
ding. Met behulp van de tabel van Benson 
(1968) kunnen C. crassicornis en de meeste 
andere soorten op naam worden gebracht. 

Oecologie 

Over de levenswijze van C. crassicornis is wei¬ 
nig meer bekend dan dat de adulte dieren voor¬ 
namelijk op boterbloemen worden aangetrof¬ 
fen (Enslin, 1917). Vondsten in de Benelux zijn 
gedaan in mei en juni (5.v-30.vi); elders zijn 
ook vangsten uit juli en augustus bekend 
(Wolf, 1966). Larven zijn nooit gevonden. 

In feite is de oecologie van het hele genus 
nog weinig onderzocht. Er is tot nu toe slechts 
twee maal melding gemaakt van vondsten van 
larven: Forsius (1920) vermeldde larven van 
Corynis obscura (Fabricius) op bosooievaars- 
bek (Geranium sylvaticum L.), terwijl 
Greathead (1978) larven van Corynis similis 

(Mocsâry) aantrof op grote klaproos (Papaver 

rhoeas L.). 
Vooral uit de beschrijving van Greathead 

(1978) blijkt dat de larven van Corynis sterk 
afwijken van larven van andere Cimbicidae. 
Volgens Greathead komt men met de larven¬ 
tabel van Lorenz & Kraus (1957) zelfs uit op 
de familie Tenthredinidae en niet op Cimbici¬ 
dae. Greathead ziet hierin een bevestiging van 
de afzonderlijke taxonomische positie van 
Corynis (als enig genus in de subfamilie Cory- 
ninae), die al door Benson (1938) op grond van 
kenmerken van de adulte dieren was vastge¬ 
steld. 
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